
مبارك تمّسك بمسمى جامعة الدول العربية.. واألسد أكد أن »لجنة المتابعة« غير معنية بإجراءات المفاوضات

»تطوير منظومة العمل العربي المشترك« و»رابطة الجوار« سيطرتا على قمة سرت 

معرض ألبان وعسل وسجاد لضيوف القمتين

15 دولة عربية شاركت على المستوى الرئاسي

س��رت � أ.ش.أ: افتتح في »خيمة الوفاء« مبدينة س��رت معرض »سرت 
للتسوق« الذي أقيم مبناسبة انعقاد القمتني العربية االستثنائية، واألفريقية 
الثاني��ة. ويضم املعرض املقام على مس��احة 4000 متر مرب��ع أكثر من 50 
جناح��ا. وتش��تمل األجنحة على من��اذج من منتج��ات الق��اع الصناعية 
واإلنتاجية العماقة كمصنع األلبان ومش��تقاته التابعة جلهاز استثمار مياه 
النه��ر الصناعي العظيم. ويحتوى املعرض على أجنحة إنتاج القطاع األهلي 
والتشاركي التي تشتمل على املواد الغذائية والصناعات التقليدية والصناعات 
اليدوية، وكذلك مناذج من إنتاج جمعيات منتجي العس��ل من مختلف أنواع 
العس��ل وزيت الزيتون والتمور الفاخرة. ويش��تمل املع��رض على أجنحة 
أخرى خصصت للصناعات الصوفية والسجاد، وكذلك الصناعات السعفية 

واجللدية واألحذية والزى العربي التقليدي الليبي واألفريقي.

س��رت � أ.ش.أ: شاركت 15 دولة عربية في القمة العربية االستثنائية في 
مدينة »س��رت« باجلماهيرية الليبية أمس على مستوى رؤساء الدول، فيما 
مثلت بقية الدول على مس��توى نائب رئيس دولة او نائب رئيس حكومة أو 

وزير.
والرؤس��اء هم الرئيس املصري حسني مبارك، والعراقي جال طالباني، 
والسوداني عمر حس��ن البشير، والفلس��طيني محمود عباس »ابومازن«، 
والصومالي ش��يخ شريف، وصاحب الس��مو األمير الشيخ صباح االحمد، 
واجلزائ��ري عبدالعزي��ز بوتفليق��ة، واملوريتان��ي محمد ول��د عبدالعزيز، 
واجليبوتي اس��ماعيل عمر جيلة، والتونس��ي علي زي��ن العابدين بن علي، 
والسوري بشار االسد، وقطر برئاسة االمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، 
وجزر القمر برئاس��ة الرئيس احمد عبداهلل س��امبي، والرئيس اليمني علي 

عبداهلل صالح، باالضافة الى القائد معمر القذافي رئيس القمة العربية.
وتشارك دولة اإلمارات بوفد برئاسة نائب رئيس الدولة الشيخ محمد بن 
راش��د آل مكتوم، والبحرين برئاس��ة نائب رئيس الوزراء الشيخ محمد بن 
مبارك ال خليفة، وس��لطنة عمان برئاسة يحيى بن محفوظ املنذري رئيس 
مجل��س الدولة، واملغرب برئاس��ة وزير اخلارجية الطيب الفاس��ي الفهري، 
واململكة العربية السعودية برئاس��ة وزير اخلارجية االمير سعود الفيصل، 
واالردن برئاسة وزير اخلارجية ناصر جودة، ولبنان على مستوى املندوب 

لدى اجلامعة العربية.

من أجواء القمة

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مصافحا الرئيس السوري د.بشار األسد

سام حار بني الرئيسني املصري حسني مبارك واجلزائري عبدالعزيز بوتفليقة الرئيس السوداني عمر البشير في طريقه حلضور أعمال القمة

الزعيم الليبي معمر القذافي مغادرا مقر اجللسة باستخدام احلافلة

)رويترز - ا.پ( صاحب السمو األمير والقادة العرب املشاركون في قمة سرت قبيل بدء أعمالها أمس 

سرتـ  وكاالت: انعقدت القمة 
االســــتثنائية في مدينة سرت 
الليبية أمس برئاســــة الزعيم 
الليبي العقيــــد معمر القذافي، 
ومشــــاركة زعماء 15 دولة هي 
السودان وموريتانيا والعراق 
وجيبوتي والكويت وسورية 
واجلزائر وفلســــطني واليمن 
والصومال وجزر القمر وتونس 
وقطر باإلضافة إلى ليبيا ومصر، 
فيما مثل بقية الدول على مستوى 
نائب رئيس ووزير باإلضافة إلى 
رئيس مفوضية االحتاد األفريقي 

جان بينغ.
وقد تــــرأس وفــــد الكويت 
صاحب الســــمو األمير الشيخ 
صباح األحمد، حيث بحثت القمة 
أساسا في ملفني على درجة عالية 
من األهمية مت إرجاؤهما من قمة 
سرت العادية في مارس املاضي 
وهما تطويــــر منظومة العمل 
العربي املشترك، ومبادرة األمني 
العربية والتي  العام للجامعة 
عرفت باســــم »رابطة اجلوار 

العربية«.

قرار القمة األخير

الليبي  العقيد  افتتــــح  وقد 
الثورة  القذافي قائــــد  معمــــر 
الليبية رئيــــس القمة العربية 
أعمال القمــــة بكلمة أعرب في 
مســــتهلها عن ترحيبه بالقادة 
العرب، متمنيا لهم إقامة طيبة 
في بلدهم اجلماهيرية الليبية.
وقال القذافي »إن هذه القمة 
االستثنائية تأتى تطبيقا لقرار 
قمة سرت العربية األخيرة في 
مارس املاضي لبحث مســــألة 
الهيكلية اجلديدة للعمل العربي 
املشــــترك«، مضيفــــا »ان قمة 
ســــرت العربية املاضية قررت 
إنشاء مؤسسة برئاستي وقد 
اجتمعنا بطرابلس في يونيو 

املاضي وتباحثنا في موضوع 
القمة  الهيكلية حسب مقررات 
وتوصلنا إلى صيغة معروضة 
علينا اآلن ملناقشتها، وهذا هو 

موضوع اجتماعنا اآلن«.
ثــــم أعطى القذافــــي الكلمة 
لعمرو موسى أمني عام اجلامعة 
العربية الذي قال في تقريره في 
اجللســــة االفتتاحية ان جدول 
أعمال القمة االستثنائية يتضمن 
أمرين أساسيني يتعلقان بالعمل 
العربي، مشيرا إلى أن البند األول 
يشمل وثائق توصيات اللجنة 
اخلماسية على مستوى القمة، 
ومشروع بروتوكول يترجم هذه 
التوصيات الى خطوات تنفيذية، 
ومالحظات وتعليقات عدد من 
الدول علــــى بعض التوصيات 

املطروحة.
وأشار موسى الى ما شهدته 
مســــيرة تطوير العمل العربي 
املشترك منذ عام 2001، موضحا 
ان التطويــــر كان هيكليا حتى 
اآلن أكثــــر منــــه موضوعيــــا. 
وقال ان األمانــــة العامة قامت 
ومازالت، والصناديق وغيرها، 
بعمــــل جــــاد في إطــــار العمل 
العربي االقتصادي، ونشــــطت 
املجالــــس واالجتماعات الفنية 

املتخصصة.
العام للجامعة  وقال األمني 
العربية عمرو موسى ان اجلامعة 
امللفات  العربية تبنت مختلف 
بــــدور فاعل  اجلديدة، وقامت 
ورائــــد، مثلما مت فــــي صراع 
حوار احلضارات، الذي استهدف 
العرب واإلسالم، وبدأت اجلامعة 
تعد نفســــها للتعامل مع بنود 
خطيرة مــــن املخاطر الضخمة 
التي متثلها مثــــل تغير املناخ 

وأزمات الغذاء.
وقــــال ان الــــدورة العادية 
القادمــــة للقمة هي املناســــبة 

االســـتثنائية مبدينة ســـرت 
الليبية امس ـ عن اقتناعه بأن 
تطوير منظومة العمل العربي 
املشـــترك يجب أن تنطلق من 
تعزيـــز التعـــاون العربي مع 
املجتمع الدولي بجميع منظوماته 

وجتمعاته ودوائره اإلقليمية.
وعرض مبارك على الزعماء 
والقادة العرب املشاركني في القمة 
املنعقدة مبدينة  االســـتثنائية 
سرت الليبية والتي حتولت بعد 

األفضل لتقدمي كشــــف حساب 
طويل خاص بنشاط العمل.

وأكد ان الوقت قد حان بالفعل 
لتغيير هيكلي للمنظومة كلها، 
مثمنا دور العقيد معمر القذافي 
ملبادراته وتصميمه على السير 

لألمام.
وقال موسى ان األمر اآلخر 
خاص بسياسة اجلوار العربي، 
مؤكدا ان فكرة اجلوار لم تنبع من 
فراغ، وليست شخصية، وامنا 

املصري محمد حســــني مبارك 
على ضــــرورة توحيد الصف 
العربــــي ملواجهــــة العديد من 
التحديــــات املتشــــابكة علــــى 
األصعدة السياســــية واألمنية 
واالقتصاديــــة والثقافية، من 
أجل احلديث بصوت واحد دفاعا 
عن القضايا واملصالح والهوية 

العربية.
وأعرب الرئيـــس املصري ـ 
في مداخلته أمام القمة العربية 

جلستها االفتتاحية إلى جلسة 
مغلقة رؤية بالده لدفع وتطوير 
العمل العربي املشترك، مشيرا 
إلى أنها ترتكز على ثالث دعائم 

أساسية.
الركيزة األولى  وأوضح أن 
تتعلق بتأكيد بالده على ضرورة 
اإلبقاء على مسمى جامعة الدول 
العربية مع تطويرها سواء من 
حيث املضمون أو االختصاصات 

أو آليات العمل.

هي وليدة نقاش مع مسؤولني 
رفيعي املســــتوى ومشــــاهدة 
وجتارب، وهى وليدة احتياج 

ومصلحة واضحة.
الى تقدمه مبذكرة  وأشــــار 
بشــــأن هذا األمر، تسلم عليها 
مالحظــــات من بعــــض الدول، 
وأكــــد على ضــــرورة التحرك 
لألمام لرعاية املصالح من دون 

حساسية.
مــــن جانبه، أكــــد الرئيس 

وشـــدد علـــى أن الدعامــة 
الثانية تركز على مبدأ التطوير 
املتدرج ملنظومة العمل العربي 
الـــذي يجمـــع بـــني الواقعية 
والطمـــوح ويراعي معــطيات 
الواقع العربي الراهن وظروفه 

وإمكانياته.
وأشـــار إلـــى أن الركيـــزة 
الثالثة تتعــلق مبوقف بالده 
من سياسة اجلوار العربي داعيا 
في اخلصوص إلى بلورة رؤية 
موحدة جتاه دول اجلوار مبا 

يحقق املصلحة العربية.
وقال إن هذه »الرؤية يجب أن 
جتمع بني اعتـماد معايير واضحة 
ومحددة ومتفق علـيها للتعامل 
مـــع دول اجلوار وبني ضرورة 
الـعالقات بني  مراعاة أوضــاع 
دول العالـــم العربي وكل دولة 

من دول اجلوار«.

لجنة المتابعة

الرئيس  اعلـــن  الى ذلـــك، 
السوري بشار االسد امــس في 
ســـرت ان مهمة جلنة املتابعة 
العربيـــة هي »شـــرح املبادرة 
بالتالي »غير  العربية« وهـــي 
املتعلقة  معنيـــة باالجـــراءات 

باملفاوضات«.
وردا على سؤال حول البيان 
الذي صدر عـــن جلنة املتابعة 
العربية مســـاء امس االول قال 
الرئيـــس الســـوري »ان جلنة 
املتابعة معنية حتديدا بتسويق 
وشرح مبادرة السالم العربية 
وليســـت معنيـــة باالجراءات 
املتعلقـــة باملفاوضات او كيف 
نفـــاوض«. واضـــاف الرئيس 
السوري في تصريح صحافي 
ادلى به في ختام اجللسة االولى 
من اعمال القمة العربية ان جلنة 
املتابعـــة العربية »معنية فقط 

باملبادئ واحلقوق«.
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صاحب السمو أكد في كلمته أثناء القمة العربية االستثنائية في »سرت« أن تطوير العمل العربي المشترك يجب أن يرتكز على شراكة اقتصادية حقيقية

األمير: نتابع بقلق تطورات الملف اإليراني ونؤيد حقها ودول المنطقة
في النووي السلمي وفق المعايير الدولية مع ضرورة تطبيقها على إسرائيل

نأم�ل أن يتمك�ن األش�قاء ف�ي الع�راق من تش�كيل حكوم�ة تحق�ق لش�عبهم االس�تقرار واألم�ن وتضع برام�ج تنمية ش�املة

نأم�ل تضافر الجه�ود في لبن�ان لحفظ أمن�ه واس�تقراره وندع�و المجتمع الدول�ي إلى الضغ�ط على إس�رائيل لوقف االس�تيطان
الظ�روف والمتغي�رات الدولية وتأثيراته�ا على العالم تتطلب دراس�ة أي مش�روع جديد دراس�ة متأنية لتحديد األه�داف والفوائد

صاحب السمو األمير مصافحا الرئيس التونسي زين العابدين بن علي

الشيخ مشعل األحمد والشيخ د.محمد الصباح والشيخ أحمد الفهد ومصطفى الشمالي والشيخ خالد العبداهلل والسفير أحمد فهد الفهد خالل القمة

سمو األمير خالل لقائه الرئيس السوداني عمر البشير ويبدو الشيخ مشعل األحمدصاحب السمو األمير مترئسا وفد الكويت في القمة

جمل�س الإدارة

�إعـــــالن
يعلن جمل�س اإدارة جمعية اجلابرية التعاونية عن :

اأول : فتح باب الرت�ضيح لع�ضوية جمل�س الإدارة

لنتخاب ثالثة اأع�ضاء بدًل من الأع�ضاء الذين تنتهي مدة ع�ضويتهم، وذلك 

الإثنني  يوم  دوام  نهاية  حتى  �ضهر،  وملدة   2010/10/10 الأحد  يوم  من  اعتبارا 

2010/11/8 طبقًا للمادة )36( من النظام الأ�ضا�ضي للجمعية.
�ضنة  وع�ضرين  اإحدى  العمر  من  والبالغني  العاملني  الأع�ضاء  ال�ضادة  فعلى 

امل�ضاهمني  وغري  مللفاتهم  وامل�ضتكملني   ،2010/6/30 حتى  وامل�ضاهمني  ميالدية 

اأنف�ضهم لع�ضوية جمل�س الإدارة،  يف جمعيات تعاونية اأخرى، الراغبني يف تر�ضيح 

احل�ضور اإىل اإدارة اجلمعية اأثناء الدوام الر�ضمي، خالل املدة املبينة اأعاله، لتعبئة 

الأ�ضلية  املدنية  البطاقة   + �ضخ�ضية  : �ضورة  اإح�ضار  الرت�ضيح اخلا�س مع  طلب 

و�ضورة عنها + اإذن من جهة العمل باملوافقة على الرت�ضيح لع�ضوية جمل�س الإدارة 

بالن�ضبة للعاملني يف جهاز ال�ضرطة اأو اجلي�س اأو احلر�س الوطني.

ثانـــيــــا

على جميع اأع�ضاء اجلمعية �ضرورة ا�ضتكمال ملفاتهم، باإح�ضار البطاقة املدنية 

الأ�ضلية لإدارة اجلمعية حلفظ �ضورة عنها بامللف، ولن ي�ضمح ملن مل ي�ضتكمل ملفه 

ح�ضور اجتماع اجلمعية العمومية الذي �ضوف يعلن عن موعده ومكان انعقاده يف 

اإعالن لحق.

ثالثا : اإعالن لل�ضادة مراقبي احل�ضابات

فتح باب القبول لطلبات مراقبي احل�ضابات الذين يرغبون يف القيام بتدقيق 

ح�ضابات اجلمعية  عن ال�ضنة املالية 2011/2010 طبقًا لتعليمات وزارة ال�ضوؤون 

التي  الأتعاب  قيمة  الطلب  يت�ضمن  اأن  على  ال�ضاأن،  هذا  يف  والعمل  الجتماعية 

يحددها املتقدم، وذلك يف ظرف خمتوم ي�ضلم لإدارة اجلمعية اأثناء الدوام الر�ضمي 

خالل مدة �ضهر اعتبارا من يوم الأحد املوافق 2010/10/10 حتى نهاية دوام يوم 

الإثنني املوافق 2010/11/8.

واهلل ويل التوفيق،،،

سرت )ليبيا(ـ  كونا: استقبل صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد صباح امس الرئيس عمر حسن 
ــودان الشقيقة والوفد  البشير رئيس جمهورية الس
املرافق وذلك مبقر إقامة سموه مبدينة سرت. حضر 
ــعل  ــيخ مش ــاء نائب رئيس احلرس الوطني الش اللق

األحمد وأعضاء الوفد الرسمي املرافق لسموه.

ــيخ صباح األحمد ببرقية تهنئة  ــمو األمير الش بعث صاحب الس
الى الرئيس يوري كاغوتا مسفيني رئيس جمهورية أوغندا الصديقة 
ــبة العيد الوطني لبالده،  ــموه عن خالص تهانيه مبناس عبر فيها س
ــمو نائب األمير  ــور الصحة ودوام العافية. وبعث س متمنيا له موف
ــة الى الرئيس يوري  ــيخ نواف األحمد ببرقية تهنئ وولي العهد الش
ــفيني عبر فيها عن خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني  كاغوتا مس
لبالده، متمنيا سموه له موفور الصحة ودوام العافية. كما بعث سمو 

رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد ببرقية تهنئة مماثلة.

األمير التقى
الرئيس السوداني

صاحب السمو هنأ أوغندا بالعيد الوطني

ترحيب أميركي وفرنسي وإسرائيلي بقرار لجنة المتابعة العربية وشكوك حول فاعلية البدائل
ردود  ــت  تفاوت أ.ف.پ:  ـ  ــرت  س
ــى نتائج اجتماع جلنة املتابعة  الفعل عل
العربية مساء أمس األول بني الترحيب 
ــتئناف  ــذة مفتوحة امام اس بترك ناف
ــرة بني الفلسطينيني  املفاوضات املباش
واإلسرائيليني من قبل الواليات املتحدة 
ــكيك في  ــرائيل، والتش ــا وإس وفرنس
قدرة البدائل عن فشل املفاوضات التي 
ــى حتريك عملية  ــح بها عل يتم التلوي
ــرائيل الى وقف  ــع إس ــالم أو دف الس

سياسة االستيطان.
ــى  ــة ال ــارعت اإلدارة األميركي وس
ــة العربية دعم  ــالن اجلامع ــني إع »تثم
جهودنا الرامية الى توفير الظروف التي 
تتيح إجراء مفاوضات مباشرة للمضي 
ــنواصل العمل مع  ــا«، مضيفة »س قدم
ــركائنا الدوليني لدفع  األطراف ومع ش

املفاوضات الى االمام من اجل التوصل 
الى حل الدولتني وتشجيع الطرفني على 

اتخاذ تدابير بناءة لهذه الغاية«.
ــرائيل رفض مكتب رئيس  وفي إس
ــو التعليق  ــني نتنياه ــة بنيام احلكوم
ــة املتابعة، إال ان اإلذاعة  على قرار جلن
ــرائيلية نقلت عن مسؤول  العامة اإلس
ــمي رفض الكشف عن اسمه قوله  رس
ــرار »عدم  ــرائيل مرتاحة الى ق ان إس
ــور« ورأت  ــف املفاوضات على الف وق
ــة »انتصارا  ــف اللجنة العربي في موق

للبراغماتية«.
ــا أمس مبوقف  ــادت فرنس كما أش
ــال املتحدث  ــة العربية وق جلنة املتابع
ــية  الفرنس ــة  اخلارجي وزارة  ــم  باس
ــان »نرحب بترك  ــار فاليرو في بي برن
)اجلامعة العربية( الباب مفتوحا بالرغم 

ــي، امام  ــأزق احلال ــا بامل ــن اقراره م
ــماح باستئناف  اجلهود الرامية الى الس
ــرة بني اإلسرائيليني  املفاوضات املباش

والفلسطينيني«.
ــه، جتنب وزير اخلارجية   من جانب
ــط البحث  ــو الغي ــد أب ــري احم املص
ــل توقف  ــال فش ــل في ح ــي البدائ ف
ــرة بني الفلسطينيني  املفاوضات املباش
واإلسرائيليني وشدد على أولوية قيام 
الواليات املتحدة بالضغط على إسرائيل 

لوقف االستيطان.
ــألة اللجوء  وقال ابو الغيط ان »مس
ــالن قيام الدولة  ــى مجلس األمن إلع ال
ــو أمر ليس  ــتقلة ه ــطينية املس الفلس
ــي« معتبرا  ــي الوقت احلال مطروحا ف
ــو إتاحة الفرصة  ــروح حاليا ه ان »املط
ــتمر في  ــدة لكي تس ــات املتح للوالي

جهدها من أجل حتقيق التجميد الكامل 
الفلسطينية  األراضي  على  لالستيطان 

احملتلة«.
ــا، رأت حركة حماس في   من جهته
بيان صدر السبت ان »قرار جلنة املتابعة 
العربية بعدم الذهاب الى املفاوضات في 
ــتيطان هو خطوة غير كافية  ظل االس
ــف املفاوضات  ــو وق ــوب ه ألن املطل
بشكل نهائي وعدم االكتفاء بتعليقها أو 

ربطها باملوقف األميركي«.
ــرت حماس ان »إعطاء فرصة  واعتب
ــة هو امر ال  ــة لإلدارة األميركي إضافي
ــا فرصة ملواصلة  ــدوى منه ويعطيه ج
ــطيني  ــى الطرف الفلس ــوط عل الضغ
ــتمرار دعمها  ــل اس ــي ظ ــي ف والعرب
لالحتالل  املطلق  والسياسي  العسكري 

اإلسرائيلي«.

سرت )ليبيا( ـ كونا: القى 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد كلمة في مؤتمر 
القمة العربية االستثنائية في 
الليبية  العربية  الجماهيرية 
الشعبية االشتراكية العظمى 

الشقيقة، فيما يلي نصها:
بسم اهلل الرحمن الرحيم

 األخ الرئيس القائد معمر 
القذافــــي.. أصحــــاب الجاللة 

والفخامة والسمو..
األمين العام لجامعة الدول 

العربية
 يســــرني باســــمي واسم 
الكويت حكومة وشــــعبا أن 
أتقدم بجزيل الشــــكر وعظيم 
االمتنان والتقدير للجماهيرية 
العربية الليبية االشــــتراكية 
العظمى الشقيقة قيادة وشعبا 
الستضافتها قمتنا االستثنائية 
هذه كما أود أن أشيد بالجهود 
الكبيرة والمميزة التي يبذلها 
األخ العزيز القائد معمر القذافي 
لتوفير سبل النجاح لهذه القمة 
األمر الذي يعكس حرصه على 
مستقبل عملنا العربي المشترك 
وادراكه لحجم التحديات التي 
تواجه امتنــــا العربية متمنيا 
أن تكلل جهودنــــا بالتوفيق 

والسداد.
األخ الرئيس..

الجاللة والفخامة  أصحاب 
والسمو..

نعقد مؤتمرنا هذا في ظل 
تحديات تواجه األمن اإلقليمي 
العربي وهــــو ما يدفعنا نحو 
التركيز فــــي البحث عن أفق 
لتدعيم هــــذا األمــــن في ظل 
الدولية واإلقليمية  التحديات 
المعاصرة ومن هنا يكتســــب 
مؤتمرنا هذا أهمية استثنائية 
أنه يأتي ضمن نطاق  خاصة 
البحث عن أســــاليب لتطوير 
المشترك وهو  العربي  العمل 
العمل الذي تدعمه دولة الكويت 
بكل قوة انطالقا من أن الجامعة 
العربية بيت العرب تمثل ركنا 
أساســــيا ومحوريا في الدفاع 
عن مصالح أمن وطننا العربي 

الكبير.
وانطالقا من ذلك فان بالدي 
تؤكد على اهمية تدعيم آليات 
العمل العربي المشــــترك من 

خالل تفعيــــل اآلليات القائمة 
ازدواجية في  ومنــــع خلــــق 
المؤسســــات القائمة قد تحد 
وتعرقل من انطالق مســــيرة 
التــــي نحرص على  الجامعة 
ديمومتها واستمراريتها كما ان 
الكويت ترى أن تطوير منظومة 
العمل العربي المشترك يجب 
ان يركز بالدرجة االولى على 
خلق شراكة اقتصادية حقيقية 
التكامل االقتصادي  وتحقيق 
واالجتماعي بين الدول العربية 
ومن هنا جاءت اســــتضافتنا 
للقمة االقتصادية والتنموية 
واالجتماعيــــة التي عقدت في 
دولة الكويت في يناير عام 2009 
الفرصة للتعبير  منتهزا هذه 
عن تطلعنا للقمة االقتصادية 
والتنموية واالجتماعية الثانية 
الشقيقة  انعقادها في  المقرر 
جمهورية مصــــر العربية في 

شهر يناير 2011.
االخ الرئيــــس.. اصحــــاب 
الجاللة والفخامة والســــمو.. 
ان الحــــرص على بيت العرب 
الجامعة العربية يدفع بنا نحو 
السعي لحل اي قضايا خالفية 
قد تعرقل او تحد من مسيرة 

عمل مؤسستنا العتيدة.
ومن هنا فان الكويت تؤكد 
على ضرورة اعطاء االولوية 
القصــــوى لتحقيق التضامن 
العربــــي وتالقــــي المصالح 
العربية اذ بدون تلك المعطيات 
والركائز فلن يكون ألي عمل 
او  النتائج  عربــــي مشــــترك 

االهداف التي نطمح اليها.

الظــــروف والمتغيرات  ان 
الدولية وتأثيراتها على العالم 
العربي  بشــــكل عام وعالمنا 
بشــــكل خاص تتطلب دراسة 
أي مشروع جديد دراسة وافية 
متأنيــــة توضح هــــدف ذلك 
المتوقعة  المشروع والفوائد 
منه اضافة الى تحديد السلبيات 
التي قــــد تواجهه لنتمكن من 
امكانيــــة معالجتها  معرفــــة 

وتالفيها.
االخ الرئيــــس.. اصحــــاب 
الجاللة والفخامة والســــمو.. 
تتابع الكويــــت باهتمام بالغ 
تطورات االوضاع في العراق 

الشقيق وتعرب عن املها في 
ان يتمكن االشقاء من تشكيل 
حكومة عراقية تحقق للشعب 
العراقي الشقيق تطلعاته في 
االســــتقرار واالمــــن ووضع 
برامج تنمية شاملة تحقق له 

الرخاء.
.. اصحاب  الرئيــــس  االخ 
الجاللة والفخامة والســــمو.. 
تابعــــت الكويت باهتمام بالغ 
تطــــورات مباحثات الســــالم 
فــــي الشــــرق االوســــط بين 
الفلسطينيين واالسرائيليين 
والتي لم يكتــــب لها النجاح 
بســــبب التعنــــت والصلــــف 

االســــرائيلي باصــــراره على 
التوسع االستيطاني  سياسة 

والهمجي.
وفي هذا الصدد فاننا ندعو 
االطراف الدولية وبصفة خاصة 
المتحــــدة بوصفها  الواليات 
راعية السالم والرباعية الدولية 
واالتحاد االوروبي والمجتمع 
الدولي للضغط على اسرائيل 
لحملها على وقف االستيطان 
الشــــرعية  وقبولها بقرارات 
الدولية تحقيقا للسالم العادل 
والشامل الذي ننشده جميعا 
والذي لن يتحقق اال من خالل 
الفلســــطينية  الدولة  قيــــام 

المستقلة ومبدأ االرض مقابل 
السالم والمبادرة العربية.

االخ الرئيــــس.. اصحــــاب 
الجاللة والفخامة والســــمو.. 

يمر لبنــــان في ظروف دقيقة 
تتطلب تضافر جهود االشقاء 
للتهدئة والســــعي بما يحفظ 
للبنان امنه واستقراره كما اننا 
نتابع وباهتمام بالغ التطورات 
علــــى الســــاحة الســــودانية 
الجاريــــة  والتحضيــــرات 
لالستفتاء في الجنوب والذي 
نأمل ان يتم فــــي اجواء آمنة 
ومستقرة تتاح فيها الفرصة 
لجميع االشــــقاء بممارســــــة 
دورهم والتعبير عن آرائهــم 
بحريــــــة متمنين للســــودان 
الشقيـــق االمــن واالستقرار 
مثمنيــــــن فــــي الوقــت ذاته 
التي قامت  الكريمــــة  الجهود 
بها دولة قطر الشقيقة بقيادة 
سمو العزيز االخ الشيخ حمد 
بن خليفة آل ثاني في قضية 
دارفور ـ آملين ان تتكلل تلك 

الجهود بالنجاح والتوفيق.
االخ الرئيــــس.. اصحــــاب 
الجاللة والفخامة والســــمو.. 
نتابع بقلق تطــــورات الملف 
الوقت  النووي االيراني وفي 

سمو األمير مرحبا بأمير قطر الشيخ حمد بن خليفة

الذي نؤكد فيه على حق ايران 
ودول المنطقة باستخدام الطاقة 
الســــلمية  النووية لالغراض 
الوكالة  ضمن اطار معاييــــر 
الدولية للطاقــــة الذرية فاننا 
نؤكد على موقفنا الثابت باهمية 
االلتزام بقواعد الشرعية الدولية 
حيال هذا الملف وضرورة حله 
بالطرق الســــلمية وندعو في 
هذا الصــــدد الى جعل منطقة 
الشرق االوسط منطقة خالية 
من اسلحة الدمار الشامل كما 
ندعو الجمهورية االســــالمية 
االيرانية الى االستجابة للجهود 
التوصل  الى  الرامية  الدولية 
لتسوية سياسية تحقق االمن 
واالستقرار بالمنطقة وتطبيق 
هذه المعايير على جميع دول 

المنطقة بما فيها اسرائيل.
نسأل المولى تعالى التوفيق 
والنجاح لقمتنا هذه وان يسدد 
خطانا بكل ما فيه خير وخدمة 

أمتنا العربية ورفعة شأنها.
والسالم عليكم ورحمة اهلل 

وبركاته.


